
Requalificação da praça matriz de campinas

A praça está situada em uma área de preservação cultural e tem grande parte

do seu traçado tombado, que se estende até o centro da cidade, seus edifícios

relevantes configuram a história do lugar, juntamente à sua importância

econômica torna-a uma área de grande potencial urbano.

Alinhado aos parâmetros de viabilidade econômica será proposto um projeto

de requalificação com o intuito de solucionar problemas existentes no local,

que proporcione uma nova visão de espaço urbano, um local seguro que

ofereça atividades e atrações aos fiéis da igreja Matriz, moradores, alunos,

trabalhadores e empresários do entorno, e principalmente que seja fruto de

inspiração de novos comportamentos sociais para o presente e as futuras

gerações.
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Considerações Finais
A pandemia mundial atual em que estamos enfrentando, nos leva a refletir a importância da socialização, do estar

junto, do abraço, da diversão, enfim do quão é necessário o contato com pessoas e as atividades em conjunto.

Sabemos que este momento é passageiro, em breve esta pandemia vai passar e as pessoas voltarão a socializar-se,

relacionar-se e se divertirem, logo as famílias a que nos referimos continuarão em suas rotinas de isolamento por falta

de recursos financeiros e de espaços públicos de qualidades em que possam estar frequentando com suas crianças.

É sob este pensamento a maior finalidade deste trabalho, proporcionar aos moradores e toda a população um espaço

público de qualidade e socialização. Nada seria tão adequado para um local de potencialidade e tanta importância para

a cidade como o Bairro de Campinas, que abriga um ícone de tão alto valor humano religioso como a Igreja e seus

edifícios tão importantes que representam a história da existência da cidade.

Conceito
Infelizmente o preconceito, a discriminação, a desigualdade racial e social

ainda são desafios enfrentados por muitas pessoas. Devido a isto, o

conceito escolhido para o projeto está ligado às relações humanas de forma

a proporcionar o convívio social para todos. Portanto o conceito do projeto

será sob a ética do Ubuntu, a raiz da filosofia africana onde suas maiores

atribuições são, a solidariedade, o amor ao próximo e a capacidade de

entender e aceitar o outro. Junto a esta ideia e a intenção de valorizar os

antigos moradores, e a história da cidade haverá a união do conceito ubuntu

às formas estilizadas do estilo Art decó que representa a cidade de Goiânia.
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